
 

 

Scheidsrechters 
• Wij verzoeken u zo kort mogelijk voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig te zien, zo 

verlagen we de piekbelasting qua bezoekers in en rondom het zwembad.  

• U dient de looplijnen het zwembad te volgen 

o  
• Er zijn speciale kleedlokalen voor de scheidrechters gereserveerd, deze zijn in de gang met de 

grote kleedlokalen aan de rechterkant. U dient hier geen spullen te laten staan. 

o  
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• In de zwemzaal zijn er specifiek locaties waar spelers, juryleden en scheidsrechters dienen te 

wachten. De locatie hiervan is onderstaand weergegeven.  

• Op de bank zijn 1.5 meter markeringen aangeven. U dient op deze markeringen te gaan 

zitten 

•  
• Doordat onze kantine gesloten is biedt Njord u hier drinken en eten aan, mocht u iets anders 

willen geeft dit dan aan. U kunt hier de Jury voor aanspreken, maar ieder ander lid van Njord 

helpt u graag. 

Na de wedstrijd 
• Wij verzoeken u na het eindsignaal de zwemzaal zo snel mogelijk te verlaten om zodoende 

ruimte te maken voor de volgende teams en scheidsrechters. 

o Scheidsrechters mogen de volgende wedstijd niet kijken. Tenzij zij hebben 

afgesproken met het team wat erna speelt dat zij een van de supporters zijn. 

• Omkleden gebeurt in de kleine kleedlokalen 

•  
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Sporters Uitvereniging 
• Mocht u vragen hebben omtrent de regels aarzel dan niet om iemand van Njord aan te 

spreken. 

• Wij verzoeken u zo kort mogelijk voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig te zien, zo 

verlagen we de piekbelasting qua bezoekers in en rondom het zwembad. 

• Er wordt momenteel een nieuw zwembad gebouwd in Veldhoven, hierdoor is de kantine van 

het gebouw vroegtijdig gesloten, excuses voor het ongemak. 

• Looproutes van het zwembad zijn onderstaand weergegeven 

•  
• Kleedkamers 3 & 4 zijn voor de thuisvereniging en 1&2 voor de bezoekende vereniging om 

de boven kleding uit te doen. 

o Spelers moeten thuis al hun zwemkleding aan hebben. 

o Alle kleding moet in een tas mee naar binnen er mag niets achter gelaten worden in 

de kleedkamer. 

• Spelers van de uitvereniging zetten hun tas neer in het omcirkelde deel. 

• Spelers dienen zo snel mogelijk na het eindsignaal de zwemzaal te verlaten om uimte te 

maken voor de volgende teams. 

• Omkleden gebeurt in de kleine kleedlokalen 
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Het publiek 
• De wedstrijden mogen bezocht worden door thuis en uit publiek, wanneer de overheid dit 

toestaat. Met in achtneming van de 1,5 meter-norm en specifieke regels 

• Wij verzoeken u zo kort mogelijk voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig te zien, zo 

verlagen we de piekbelasting qua bezoekers in en rondom het zwembad. 

o Supporters mogen slecht enkele minuten 1/2 voor aanvang van de wedstrijd naar 

binnen, zo hebben supporters van de vorige wedstrijd tijd om plek te maken voor u.  

▪ U kunt buiten of in de voorhal wachten 

o Mocht u als eerste supporter binnenkomen dan moet u zover mogelijk door lopen 

naar achteren. 

• Publiek van de uit en thuis vereniging mogen pas 1-2 minuten voor de aanvang van de 

wedstijd de zwemzaal te betreden via de looproutes.   

o Er dient gewacht te worden in de hal voor de kassa van de sportaccommodatie of 

buiten. 

o Er wordt momenteel een nieuw zwembad gebouwd in Veldhoven, hierdoor is de 

kantine van het gebouw vroegtijdig gesloten, excuses voor het ongemak. 

• Na de wedstrijd dient u zo snel mogelijk de zwemzaal weer te verlaten via de looproutes 

o U kunt niet blijven zitten tot de volgende wedstrijd ten zij u ook daar een van de 

supporters bent 


